
Notulen jaarvergadering 2017  Vereniging Dorpsbelangen Gasteren 
 
Datum: 6 april 2017 
Plaats:  Gasterije 
Tijd:      20.00 uur 
 
Aanwezig: A. Leenders, B. Schoon, C. Krol, P. Jansen, M. Oude Essink, H. Overweg, T. Jansen, B. Mulder, 
L. Pieters, F. Moerker, I. Boomsluiter, M. Eissens, A. Smit, B. Oost, J. Tingen, T. Tingen, A. Adema, J. de 
Vries, G. Weggemans, F. Hofman, T. Hofman, H. Veldman, B. Tiems, H. Weggemans, J.R. Speelman, J. 
Speelman, J. van Rhee, H. van Rhee, F. Dresia, A. Tang, V. Verrijp, M. Hilbolling.  
Afwezig m.k.: H. Hellema, J. van der Kaap, Jan Huizinga 
 
Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij meldt John van der Kaap als 
afwezig en attendeert op de Whatsappgroep Buurtpreventie Gasteren, WAGBIG. De groep heeft nu 31 
deelnemers en het is wenselijk dat deze groep uitgebreid wordt. Er komt overleg met de gemeente over 
het plaatsen van bordjes Buurtpreventie bij de inkomende wegen van Gasteren. 
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 
 
Verslag jaarvergadering 21 april 2016 
Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

• Tijdens de vergadering van 21 april 2016 heeft Flip Moerker de vraag gesteld of zwerfstenen, die 
in de omgeving van Gasteren gevonden worden, in Gasteren kunnen blijven en niet naar een 
andere omgeving verplaatst worden. In het Driedorpenoverleg van 20 maart 2016 is deze vraag 
aan SBB gesteld en is genotuleerd dat het verzoek zwerfstenen zo dicht mogelijk bij de 
vindplaats te houden, akkoord is bevonden. 

• N.a.v. het financieel verslag 2015 wordt door Tikkel Hofman gevraagd of de brief van Jan 
Huizinga over de AED ter sprake komt. Dit onderwerp komt later in de vergadering aan de orde. 

Na deze opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd. 
 
Jaarverslag 2016 
De voorzitter geeft een korte toelichting op het jaarverslag waarna het door de aanwezigen wordt 
vastgesteld. 
 
Financieel verslag en verslag kascommissie 2016 
Arnold Tang, de penningmeester, bedankt Kira Roepman voor de geboden hulp bij het vormgeven en 
afronden van de begroting. Daarnaast bedankt hij Peter Pasman en Jeroen Oomen die als kascommissie 
de controle hebben uitgevoerd en hun handtekeningen geplaatst hebben.   
Arnold licht toe dat de begroting voor 2017 niet wezenlijk anders is als die voor 2016 was. Toegevoegd is 
de subsidie voor Bladruimen wat dit jaar in eigen beheer is gekomen. Deze pilot moet uitwijzen of dit 
een rendabele activiteit voor het dorp wordt.  
Het eigen vermogen van Dorpsbelangen is globaal hetzelfde gebleven. Er worden geen grote uitgaven 
verwacht voor dit jaar. De contributie blijft vooralsnog hetzelfde. 
Opmerkingen:  
Ben Mulder brengt het AED-vraagstuk ter sprake als kostenpost voor Dorpsbelangen. In de rondvraag 
komt dit uitgebreid aan de orde. 
Flip Moerker merkt op dat de rest van de subsidie voor de Paddenschermen vermeld staat als eigendom 
van Dorpsbelangen en vindt dit geen goede zaak. Arnold meldt dat dit bedrag als reservering voor de 
Paddenschermen blijft staan maar dat dit nog niet vermeld stond. Hij past dit aan.  



Flip merkt ook op dat de kopieerkosten hoog zijn en vraagt zich af of iedereen nog prijs stelt op een 
papieren versie van Neis oet ‘t Loeg. Ben Mulder suggereert om hier een enquete over te houden. Harry 
Veldman stelt voor om met advertenties/sponsors te gaan werken. 
De voorzitter meldt dat het bestuur zich hierover gebogen heeft. Stenny Nicolaï stopt met haar werk als 
redacteur van het Neis. Er is een mogelijke kandidaat die deze taak van haar over wil nemen. Met haar 
gaat gekeken worden naar de vorm en inhoud van het Neis en welke veranderingen mogelijk zijn om de 
kosten te verlagen.  
Victor maakt van de gelegenheid gebruik om Stenny - die niet aanwezig is- heel hartelijk te bedanken 
voor haar redactiewerk van de afgelopen jaren. Hij zal de bloemen en een bon persoonlijk bij haar gaan 
brengen. 
Na deze opmerkingen wordt het financieel verslag door de vergadering goedgekeurd. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat sinds april 2014 uit vier mensen. Margriet Hilbolling is aftredend en herkiesbaar: zij 
wordt met unanieme instemming herkozen voor de komende drie jaar. Fred Dresia heeft het afgelopen 
jaar als aspirant-lid de vergaderingen van Dorpsbelangen bijgewoond en heeft te kennen gegeven dat hij 
wil toetreden tot het bestuur. Hij wordt met unanieme stemmen gekozen en verwelkomd als bestuurslid 
waarmee het bestuur nu uit vijf mensen bestaat. 
 
Verslag Dorpshuis 
Berry Tiems doet verslag van de activiteiten van het Dorpshuis. Het biljarten, volleybal, de 
peuterspeelzaal en bijeenkomsten van de diverse verenigingen waren afgelopen jaar de belangrijkste 
activiteiten. De sportvereniging van Oudemolen gebruikt de zaal van ons Dorpshuis 1 x per week omdat 
de school en het daaraan gebouwde dorpshuis gesloten en verkocht zijn. Om die reden komt ook de 
boogschuttersvereniging 1 x per maand naar de Gasterije. 
Het 50-jarig bestaan van het Dorpshuis is groots gevierd. Als voorbereiding hierop is de voorkant van het 
Dorpshuis opgeknapt.  
Jan en Trijnie Tingen gaan afscheid nemen als beheerdersechtpaar. Er is inmiddels contact met een 
nieuwe beheerder, binnenkort zal dit beklonken worden. 
Het Dorpshuis is financieel gezond maar Berry geeft wel aan dat het goed zou zijn als er meer activiteiten 
komen. Op een vraag naar de Peuterspeelzaal antwoordt Berry dat de berichten hierover wisselend zijn 
maar de kans dat de Peuterspeelzaal blijft, is klein. Er zijn helaas te weinig kinderen om financieel gezond 
te blijven. 
 
AED / reanimatie 
Annet Adema meldt dat zij (en Herman Roepman) inmiddels twee jaar in overleg zijn met de 
Ambulancezorg en Roelof Schoonbeek van Hartslag Nu. Dit heeft recent opgeleverd dat er twee 
cursusdagen geweest zijn waardoor er nu weer 35 vrijwilligers beschikbaar zijn in Gasteren om te 
reanimeren. Het blijft wel uitermate lastig dat er een privacy-bepaling is die het onmogelijk maakt om 
een goede lijst te hebben met de vrijwilligers die gecertificeerd zijn. Daardoor is het niet mogelijk om bij 
te houden wie nog gecertificeerd zijn en wie niet. Daarbij komt dat de onderhoudskosten voor de kasten 
behoorlijk zijn en dat de kasten die er nu zijn: één aan de Bosakkers en één aan de Gasterije, soms 
haperen. 
Annet meldt ook dat volgens Hartslag Nu één AED-kast voldoende zou moeten zijn voor een dorp als 
Gasteren. 
Maar: Gasteren heeft twee AED-kasten en er komt vanuit de aanwezigen een duidelijk signaal dat dit 
zeer wenselijk is.  
Jan Huizinga heeft een brief ingezonden voor de vergadering waarin hij een dringende oproep doet om 
twee kasten te behouden. Hij benoemt dat de actieradius van een AED volgens de Hartstichting 500 
meter is. In dat geval blijken de twee AED-kasten noodzakelijk. 



Naast de voorwaarde van voldoende vrijwilligers is er de financiële vraag. De penningmeester geeft aan 
dat onderhoud en in stand houden van twee AED’s in de toekomst een te zware last wordt voor de 
begroting van Dorpsbelangen. 
In de discussie die volgt worden verschillende ideeën naar voren gebracht: 

• Kunnen we geen fondsen werven?  
• Kan er een werkgroep ingericht worden die de organisatie van de AED naar een hoger plan tilt? 

Een werkgroep inrichten met een eigen begroting, dan is dat een zorg minder voor 
Dorpsbelangen. 

• Arnold, de penningmeester zegt toe vast €100,- te willen begroten. 
• Contributie verhogen van Dorpsbelangen om twee AED’s te behouden en met de verhoging een 

reservering doen voor de AED’s.  
• Nu moet de cursist betalen voor een training of opfriscursus, kan dit niet door het dorp betaald 

worden, die hebben er immers profijt van? 
• Kunnen de kosten van een cursus niet naar beneden. Annet: Nee, dat kan niet.  

Victor vat samen dat de intentie is om minstens 1 AED te handhaven. Het bestuur gaat zich beraden op 
de mogelijkheden. Annet vertelt dat Jacqueline Schoorl de AED-organisatie gaat ondersteunen. 
Volgend jaar staat de AED opnieuw op de agenda van de jaarvergadering. 
 
Rondvraag 
Ben Mulder: De keet van de jeugd staat nu aan de Gagels. Overdag gezellig, ’s nachts geluidsoverlast. Kan 
er een gesprek komen met de jeugd + de betrokkenen? Victor antwoordt dat er gesprekken geweest zijn, 
maar dat er een vervolg nodig is. Er wordt de suggestie gedaan om de eigenaar van de grond, Arie 
Boxem, hier ook bij uit te nodigen. Dorpsbelangen onderneemt actie hierop. 
 
Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Na de pauze geeft Ben Mulder een toelichting op een verandering van de website. Om virussen minder 
kans te geven en om ‘bij de tijd’ te blijven is het noodzakelijk dat er een ander systeem komt voor de 
website. 
Daarnaast doet Ben nogmaals een oproep voor uitbreiding van de webmasters. John van der Kaap en 
Ben doen dit werk samen, versterking is zeer gewenst. 
 
Tenslotte geven de heren Oude Essink en Overweg van Prolander een presentatie. Prolander is een 
uitvoeringsorganisatie voor landelijke gebieden in de provincies Drenthe en Groningen. Men vertaalt 
provinciaal beleid naar concrete plannen.  
Actueel is de verkoop van percelen grond aan de Gagels die als bestemming ‘Natuur’ krijgen. Op de vraag 
of dit betekent dat de grondwaterstand dan omhoog gaat konden de heren geen antwoord geven. Deze 
vraag zal aan het Waterschap gesteld moeten worden. 
 
 
Margriet Hilbolling 
secretaris Dorpsbelangen 
  
 
 
 

 
 


